PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries – Sant Vicent. TORTOSA
Del 30 de desembre al 5 de gener

El PESSEBRE VIVENT
El dissabte dia 5 de gener, a la tarda,
coincidint amb l’arribada del Reis Mags
a Ferreries, la Parròquia organitza el
pessebre vivent a la façana de
principal de l’església.
Aquest pessebre, gràcies a Déu i a la
col·laboració de molta gent, es va
ampliant cada any. Ja tenim el quadre
de l’Anunciació que organitza
l’Associació de Dones de Ferreries.
Fem també l’Anunci als Pastors a la
plaça Pius XII i aquest any hi ha una
altra novetat.
Quan arribin el Reis els donarem la
benvinguda, adoraran el Nen Jesús i
continuaran el seu itinerari.
Col·laborem així amb la magnífica
cavalcada de Reis de la nostra ciutat i
donem més relleu al seu pas pel barri
de Ferreries-Sant Vicent.
I fem expressiu el motiu que va portar
aquells mags fins a Betlem guiats per
una estrella que és el d’adorar al
Messies que acabava de néixer.
Demanem des d’aquí la col·laboració
de tots per fer que sigui un acte
emotiu, ben preparat i que expressi el
sentit del que fem.
Podem col·laborar de moltes maneres:
ajudant a muntar-ho tot, convidant a
amics i familiars, deixant algun vestit
de pastor o pastora, participar en
alguna de les escenes, convidar als
nens i joves a participar... etc. i sobre
tot amb la vostra presència.
Entre tots podem fer coses grans!! Que
tingueu un Bon Any 2013.!!
El vostre Rector
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
COMIAT DEL SR. BISBE.- Avui diumenge
dia 30 a les 18 h.i a la Catedral.- Per aquest motiu
aquí a la parròquia no hi haurà missa de 19’30 h.

DIA DE CAP D’ANY.- Solemnitat de Santa
Maria Mare de Déu. És dia de precepte i les misses
seran a les 10 h., a les 12 h. i a les 19’30.
PESSEBRE VIVENT A FERRERIES
DISSABTE 5 DE GENER
17’00 Ja estaran totes les escenes muntades
per ser visitades:
“Pessebre” (façana principal de l’església)
“Anunciació de l’àngel a Maria” a la
porta lateral de l’església (c/ Alcanar).Aquest quadre escènic l’organitza
l’Associació de Dones de Ferreries.
17’30 A la plaça Pius XII, “Anunciació als
pastors” amb els nens i nenes dels dos
cursos de comunió i tots els qui vulguin
venir vestits de pastorets.
Seguidament comitiva fins al pessebre
per fer l’Adoració dels Pastors al Nen
Jesús.
18’00 Repartiment de XOCOLATA mentre
esperem l’arribada dels Reis pel riu Ebre.
18’30 Adoració dels Reis Mags al Nen Jesús, a la
façana principal de l’església.
Paraules de benvinguda als Reis i
seguidament la comitiva reial continuarà
el seu recorregut com de costum.
Tots els qui pugueu i vulgueu col·laborar esteu
convidats a fer-ho. Tots som necessaris. Si voleu
informació passeu pel despatx parroquial.

Diumenge de la Sagrada Família

Oh Déu, que ens heu volgut donar l’exemple de la sagrada Família,
feu que, imitant les seves virtuts domèstiques i la caritat generosa,
puguem fruit per sempre de la felicitat de casa vostra.

LLISTA D’ALIMENTS RECOLLITS PER ALS MÉS POBRES
Tot i que aquest any la crisi s’accentuà i tot i que pocs dies abans s’ha fet el Gran Recapte en tots els
centres comercials, HEM SUPERAT LA XIFRA DE L’ANY ANTERIOR en aquesta recollida
d’aliments. Cosa que demostra que la Parròquia del Roser i el barri de Ferreries estan formats per persones
molt solidaries especialment amb els més pobres. Gràcies a tots els qui ho he fet possible.!!

Sucre
Llegum
Arròs
Pasta
Torró
Tonyina
Sardines
Llet condensada
Pots fruita
Xocolata
Varis
Farina
Llegum sec
Formatge
Colacao
Galetes
Oli
Llet
Cafè
Embotit

64 quilos
54 pots
71 quilos
71 quilos
40 barretes
36 llaunes
30 llaunes
8 pots
17 pots
4 unitats
20 unitats
14 quilos
46 quilos
5 unitats
33 pots
58 capses
56 litres
170 litres
3 paquets
5 unitats.

TOTAL...........
SANTORAL

805 unitats.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Silvestre

31

Santa María Madre de Dios

1

Santos Basilio y Gregorio

2

San Florencio

3

San Rigoberto

4

Santas Emiliana y Amelia

5

Epifania del Señor

6

dilluns, 31

8,00 h
19’30 h. Suf. Manuel Robres Chillida

dimarts, 1

10,00 h Suf Feliciano Lengua i Maria Moliner
12,00 h. Per tot el poble
19’30 h

dimecres, 2

8,00 h. Pels joves
19,30 h. Suf. Andrés Subirats Lleixà

dijous, 3

Aquél que
tiene fe no
está nunca
solo. Thomas Carlyle

8,00 h.
19’30 h.

divendres, 4

8,00 h.
19’30 h.

dissabte, 5

8,00 h
19’30 h.

Diumenge, 6

Intenció particular
Intenció particular

Suf. Difunts família Curto-Fornós
Suf. Maria Noemí Pajón Diez

9’00 h. Suf..Pedro Belloví
Suf. Mariano Vinaixa
12’00 h. Suf. Francisco Curto Roselló
Per tot el poble
19’30 h. Suf. José Aleixandri Piñol
Suf. Mª Cinta Bonet Beltrtán

